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De situatie van de afdeling Biljarten kan zonder bezwaar ‘stabiel’ genoemd worden. Leden

aanwas- of verloop is er nauwelijks. Wel verliezen we dit jaar ons belangrijkste lid; Ton 

Bocxe, die heel veel heeft bijgedragen aan het biljartgebeuren in de Ronde Venen en ook 

diverse jaren onze voorzitter was. En niet te vergeten, ook de uitstekende biljarttafels die 

in Willisstee staan heeft gebouwd. Met spijt moeten we helaas afscheid van hem nemen. 

Ton heeft gekozen voor de belangen in zijn familie. Hij was jaren als bestuurslid van de 

federatie animator van vele biljartactiviteiten. We zullen hem missen.

Overigens heeft onze club veel bestuursleden aan de federatie geleverd. Nog steeds is de 

wedstrijdleiding van de Rondeveense competitie al jaren in handen van een van onze 

leden, Aria ten Cate.

In de competitie van de federatie heeft onze vereniging dit jaar goed gescoord. Het team 

Stieva-de Kuiper 1 behaalde in de eindstand de hoogste plaats. Een  bokaal, die door zijn 

grote omvang zelfs niet in onze prijzenkast past is daar het eeuwig bewijs van.

De belangrijkste biljartgebeurtenis van dit jaar was de viering van het 35-jarig jubileum 

van de biljartfederatie. Dat werd gevierd met een spetterende demonstratie biljart-

artistique door twee gevierde kampioenen; Erik Vijverberg, Europees kampioen 

kunststoten 2019 en René Dericks die in Brandenburg 2e werd. Een van onze biljarttafels 

was opgesteld in de culturele zaal van Willisstee waar vanaf rondom opgestelde tribunes 

de demonstraties gezien konden worden. Over de medewerking van de nieuwe beheerders 

niets dan lof. De biljarttafels waren aan de beurt voor vervanging van de lakens, maar dit 

werd keurig ingepast aan de planning van de kunststoters die nogal tekeer gingen op het 

laken. Hierdoor werd de eerste competitiewedstijd nog even op de oude lakens gespeeld 

zonder dat dit op problemen heeft gestuit.

Vorig jaar hebben we voor eigen rekening een elektronisch scorebord vervangen. Het plan 

is dit voor het komend seizoen ook voor het tweede biljart te doen. Aangezien wij de enige

gebruiker van de elektronische scoreborden zijn, vinden we het niet reëel om het bestuur 

van Willisstee hiervoor te vragen.

In de vorige ledenvergadering van onze afdeling was besloten dat wij naast de competities 

die wij al spelen ook een driebandencompetitie aan het programma zouden toevoegen. 

Mede doordat het lid die het meest voor een driebandensompetitie had gepleit onze club 

verliet, is dit plan niet doorgegaan. 
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Het bestuur van onze sportvereniging heeft getracht dit jaar de invoering van de AVG 

(Algemene Verordening persoonsgegevens) af te ronden door alle leden hiervoor een 

verklaring te laten ondertekenen. Bestuursleden van de afdeling biljarten hebben het 

verenigingsbestuur geholpen met de realisatie van de AVG opzet. De invoering van de AVG 

in onze afdeling loopt voorop in vergelijking met de andere  afdelingen, maar een klein 

deel van onze leden moet nog reageren. Deze vertraging is een beetje te verklaren 

doordat dit vooral spelers betreft die op de donderdagavond niet meespelen. 

Met de Biljartfederatie is een akkoord bereikt over de beveiliging van de persoonsgegevens

van de deelnemers in de federatie.

We hebben weer meegewerkt aan de jaarmarkt die dit jaar in Wilnis werd gehouden. De 

markt was een groot succes, mede door het prachtige weer, maar zo te zien heeft het voor

onze afdeling niets opgeleverd.

Ben Bunders,  secretaris afd. Biljarten.
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